Серпнева Конференція
«Нова Українська Школа: виклики та перспективи освітньої
реформи»
19 серпня 2019 року
(НСК «Олімпійський», вул. Велика Васильківська, 55)
Програма:
8.30 - 10:00

Реєстрація та вітальна кава
(активні: преспоінт, фотозона, виставка на
2-му поверсі)

Загальна панель: «Візія реформування української освіти,
виклики майбутнього» (велика зала)
10.00 - 11.30
(1 год 30 хв)

Модератор: Іванна Коберник
Спікери:
Володимир Гройсман – Прем’єр-міністр
України
Лілія Гриневич – Міністр освіти і науки України
Хюг Мінгареллі – Голова представництва ЄС в
Україні
Сату Кахконен – директор Світового банку в
справах України, Білорусі та Молдови
Ярослав Притула – декан факультету
прикладних наук УКУ
Ольга Тимошенко – директор школи №309
м. Києва, в якій пілотується НУШ

11.30 - 12.00
(30 хв)

Кава-пауза
(активні: преспоінт, фотозона, виставка на 2-му
поверсі)

Секція «НУШ: результати першого року, підготовка до нового»
(велика зала)
12.00 - 13.30
(1 год 30 хв)

Модератор: Галина Титиш
Спікери:
Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки
України – «Результати першого року
впровадження реформи та її оцінка
суспільством»
Марина Порошенко, голова Фонду
Порошенка – «Інклюзія як невід’ємна складова
НУШ»
Оксана Булига, вчителька Бродівської
опорної ЗОШ №3 – «НУШ: дитина в центрі
освітнього процесу»
Вадим Карандій, заступник Міністра освіти і
науки України – «Нова Українська Школа:
політики, що засновані на даних»
Наталія Софій, експерт з питань підвищення
кваліфікації вчителів Команди підтримки
реформ – «Професійне зростання вчителів у
НУШ»
Лев Парцхаладзе, заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України – «Як відбувається розвиток шкільної
інфраструктури та нового освітнього простору
#НОП»
Павло Хобзей, перший заступник Міністра
освіти і науки України – «Про підготовку до
нового навчального року»
Робота в секціях за іншими напрямами
(відбувається одночасно в інших залах)
12.00 - 13.30 (1 год 30 хв)

«Професійна освіта.
Перезавантаження»
Модератор:
Тетяна Білецька

«Пілотування 3-го класу НУШ»
Модератор:
Олена Лінник

Перерва
13.30 - 14.30
(1 год)

Обід – (фуршет), 2-й поверх

Секція «Школа і громада» (велика зала)

14.30 - 16.00
(1 год 30 хв)

Модератор: Сергій Дятленко
Вступне слово:
Геннадій Зубко, Віце-прем’єр-міністр України
Спікери:
Оксана Руда, ОСПД/EDGE – «Презентація
методики формування спроможної мережі»
Айдер Сеїтосманов, SKL International –
«Кейси успішних ОТГ»
Світлана Клименко, керівник відділу освіти
Теребовлянської ОТГ – «Фінансова автономія
шкіл, пошук та залучення додаткових джерел
фінансування»
Ірина Грекова, керівник відділу освіти
Солонянської ОТГ – «Досвід створення
ефективного управління освітою в ОТГ,
партисипативний підхід до прийняття рішень»
Руслан Гурак, голова ДСЯО – «Абетка
директора та інституційний аудит: траєкторія
успіху для кожної школи»
Сергій Горбачов, освітній омбудсмен –
«Взаємодія з громадами у захисті прав у сфері
освіти»
Юлія Пилипко, проєкт Pro.Школу –
«Юридична та психологічна підтримка
вчителів»

Робота в секціях за іншими напрямами
(відбувається одночасно в інших залах)
14.30 - 16.00 (1 год 30 хв)
«Проєкт стандарту
базової середньої
освіти НУШ»

«Концепція розвитку
педагогічної освіти»

«Інклюзія»

Модератор:
Роман Шиян

Модератор:
Олег Шаров

Модератор:
Валентина Хіврич

Робота в секціях за іншими напрямами
(відбувається одночасно в інших залах)
14.30 - 16.00 (1 год 30 хв)
«Автономія
закладів
професійної
освіти: вчора,
сьогодні, завтра»

«Освітня статистика та
фінансування»

«Педагогіка
партнерства»

Модератор:
Геннадій Русанов

Модератор:
Павло Хобзей

Модератор:
Галина Титиш

ПЕРЕРВА 10 хв., збір у великій залі
Заключна сесія і нагородження (велика зала)
16.10 - 17.10
(1 год)

Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки України
Нагородження, спільне фото

Всі матеріали конференції розміщуватимуться на сайті МОН у розділі «Серпнева
конференція 2019», перейти можна за QR-кодом на бейджі учасника.

